
MEMORANDO 

IN RFB N° 1.810/2018 – COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS 

Prezado Cliente, 

Foi publicada a Instrução Normativa n° 1.810/2018, que regulamenta as 
disposições contidas na Lei n° 13.670/2018, em especial aquelas relacionadas à 
compensação de tributos federais, conforme resumo a seguir.  

I) CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RETIDAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

POR CESSÃO DE MÃO DE OBRA OU EMPREITADA:  

A norma altera a redação do artigo 113 da IN 971/09, para autorizar 
expressamente a dedução, restituição ou compensação da retenção da 
contribuição social (11%) retida sobre serviços prestados por meio de cessão de 
mão de obra ou empreitada, nos termos da IN 1.717/17.  

Altera, ainda, a própria IN 1.717/17 para prever a possibilidade da empresa 
prestadora do serviço por cessão de mão de obra ou empreitada, promover a 
dedução do valor da contribuição previdenciária retido na própria competência 
(mês em que emitido o recibo, fatura ou recibo) em que sofreu a retenção, desde 
que utilize o e-Social, e que: 

I - declarada na EFD-Reinf na competência da emissão da nota fiscal, da fatura 
ou do recibo de prestação de serviços; e  

II - destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços ou 
a contratante tenha efetuado o recolhimento desse valor. 

A dedução em tela se realizará diretamente na DCTFWeb, e o contribuinte 
poderá requerer a restituição ou promover a compensação de eventual valor 
remanescente. 

Ainda a respeito de tais retenções, as empresas que utilizam o e-Social poderão 
requerer a restituição de eventuais saldos de retenções realizadas, desde que a 
retenção esteja (i) destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação 
de serviços e (ii) declarada na Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras 
Informações Fiscais (EFD-Reinf), e não em GFIP. Se não houver o destaque a 
retenção poderá ser concedida desde que o contribuinte comprove a retenção 
pelo tomador do serviço. 

II) OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE RESTITUIÇÃO E REEMBOLSOS:  

Nos casos em que houver recolhimento de valor retido, em duplicidade, ou a 
maior, e a empresa que promoveu a retenção não utilizar o e-Social, poderá ser 
pleiteada a restituição tanto pelo contratante como pelo contratado. 



A restituição de valores relativos ao pagamento de AFRMM ou TUM passa a 
ser realizada nos termos da IN 1.712/18. 

As empresas (ou equiparadas), que utilizam o e-Social, poderão aproveitar os 
valores de reembolso de quotas de salário-maternidade e salário-família, a elas 
devido, quando pagos a seus funcionários segurados, para dedução dos valores 
devidos a título de contribuições previdenciárias, nas próprias competências 
em que realizarem o pagamento das referidas quotas. A dedução dos valores 
será informada na DCTFWeb e eventuais valores remanescentes (seja 
resultante de saldo, seja por não realização da dedução), poderão ser objeto de 
pedido de reembolso. 

Ainda a respeito do referido reembolso, quando este envolver valores não 
declarados ou declarados incorretamente na GFIP ou no e-Social, o deferimento 
do pedido ficará condicionado à retificação das informações. 

III) DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A COMPENSAÇÃO:  

Foi incluído no rol das compensações que serão consideradas não declaradas 
aquelas que têm por objeto: 

 o crédito resultante de pagamento indevido ou a maior efetuado no 
âmbito da PGFN;  

 o débito ou o crédito que se refira ao AFRMM ou à TUM;   

 o crédito objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento e o crédito 
informado em declaração de compensação cuja confirmação de liquidez 
e certeza esteja sob procedimento fiscal, observado o disposto no 
parágrafo único;   

 os valores de quotas de salário-família e de salário-maternidade;   

 os débitos relativos ao recolhimento mensal por estimativa do IRPJ e da 
CSLL apurados na forma do art. 2º da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro 
de 1996;   

 as contribuições a que se referem os arts. 2º e 3º da Lei nº 11.457, de 2007, 
na hipótese em que a compensação de que trata a Seção I deste Capítulo 
for efetuada por sujeito passivo que não utilizar o e-Social para apuração 
das referidas contribuições;   

 os tributos apurados na forma do regime unificado de pagamento de 
tributos, de contribuições e dos demais encargos do empregador 
doméstico (Simples Doméstico), instituído pela Lei Complementar nº 
150, de 1º de junho de 2015;   

 o débito das contribuições a que se referem os arts. 2º e 3º da Lei nº 
11.457, de 2007:   



a) relativo a período de apuração anterior à utilização do e-Social 
para apuração das referidas contribuições; e   

b) relativo a período de apuração posterior à utilização do e-Social 
com crédito dos demais tributos administrados pela RFB 
concernente a período de apuração anterior à utilização do e-Social 
para apuração das referidas contribuições; ou   

 o débito dos demais tributos administrados pela RFB:   

a) relativo a período de apuração anterior à utilização do e-Social 
para apuração das contribuições a que se referem os arts. 2º e 3º da 
Lei nº 11.457, de 2007, com crédito concernente às referidas 
contribuições; e   

b) com crédito das contribuições a que se referem os arts. 2º e 3º da 
Lei nº 11.457, de 2007, relativo a período de apuração anterior à 
utilização do e-Social para apuração das referidas contribuições.   

Ademais, devido às alterações promovidas pela IN 1.810/18, na redação da IN 
1.717/17, a Seção VII, do Capítulo V (Da Compensação) desta última, passou a 
ser aplicada apenas a contribuintes que não utilizam o e-Social na apuração de 
suas contribuições previdenciárias.  

Para aqueles que utilizam referido sistema eletrônico, a compensação das 
contribuições seguirá as regras previstas para a compensação de tributos 
federais, estabelecidas pela Seção I do Capítulo V, ou seja, passam a utilizar a 
DCOMP para realizar a compensação das contribuições previdenciárias com 
quaisquer tributos administrados pela Receita Federal do Brasil, e não mais 
apenas com contribuições previdenciárias (regra que permanece aplicável 
àqueles contribuintes que não utilizam o e-Social). 

Ademais, o procedimento de habilitação de créditos decorrentes de ação 
judicial, que antes não se aplicava às compensações de todas as contribuições 
previdenciárias, passa a não ser aplicável apenas às contribuições 
previdenciárias apuradas por empresa que não adota o e-Social. 

Permanecemos à disposição para esclarecimentos. 

Atenciosamente, 

RIVITTI E DIAS ADVOGADOS 
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